INFORMACIÓ PER ALS ARTESANS INTERESSATS A PARTICIPAR A LA FIRA DE
LES HERBES DE PERATALLADA I REQUISITS A COMPLIR DURANT LA FIRA

1. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS I TERMINI
Per participar a la Fira de les Herbes de Peratallada, els interessats hauran de presentar
instància genèrica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Forallac i adjuntar-hi
la següent documentació:
· Fulla de sol·licitud de participació (segons model que s’adjunta com a Annex I)
· Declaració Responsable (segons model que s’adjunta com a Annex II)
· 2 fotografies del producte
· 2 fotografies de la parada
· Carnet d’artesà, si s’escau, expedit pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme
de la Generalitat de Catalunya.
La data límit de presentació de les sol·licituds serà l’últim dia hàbil del mes de març.

Adreça:
AJUNTAMENT DE FORALLAC
Parc de l'U d'Octubre de 2017
17111 - Vulpellac
Més informació a l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Forallac: turisme@forallac.cat

2. REQUISITS A COMPLIR DURANT EL DIA DE LA FIRA DE LES HERBES
2.1 Productes:
· Els productes que es posin a la venda han de ser preferentment artesans i/o
naturals i en consonància al món de les herbes.
· Es valorarà molt que l’artesà elabori el producte a la mateixa parada, que faci
demostració o algun tipus de taller participatiu.
· El paper, els tovallons i les paperines per embolicar els productes han de ser
preferentment de color marró, torrat, verd ampolla o gamma similar.
· Les parades de venda d’aliments han de tenir els corresponents permisos de
sanitat així com els corresponents carnets de manipuladors d’aliments.
· Sota cap concepte es permetrà la comercialització de productes diferents als
sol·licitats.
2.2 Estètica de la parada:
· Les parades hauran d’estar ben engalanades.
· No s’accepten carpes o tendals de color blanc. Els colors a utilitzar són els torrats.
· L’ambientació de la parada anirà a càrrec de cada participant.
· Quedarà prohibit l’ús de plàstics, alumini, taps metàl·lics, cinta adhesiva, etc.
· Els productes hauran de ser etiquetats i els preus hauran de ser visibles en algun
lloc de la parada.

· S’aconsella portar làmpades d’oli, bateries i bombetes solars.
· Queda prohibida la reproducció de música individual, excepte en el cas que s'hagi
autoritzat expressament.
2.3 Higiene i salubritat de la parada:
Els participants estaran obligats a mantenir l’espai atorgat en perfectes condicions de
salubritat i higiene abans, durant i després de la Fira. S’han d’utilitzar els contenidors
per a la recollida selectiva d’escombraries i protegir el terra en el cas que es produeixi
brutícia orgànica.
Els aliments que no estiguin envasats i s’hagin de manipular en el moment de la venda
hauran de reunir les corresponents condicions higièniques.
2.4 Muntatge de la parada:
· En el cas de ser acceptats per participar a la Fira de les Herbes, l’Ajuntament de
Forallac us farà arribar un plànol d’emplaçament de la vostra parada on s’hi trobarà
detallat l’espai on s’haurà d’instal·lar la vostra parada.
· Les parades hauran d’estar muntades a les 9 h del matí i s’hauran de mantenir
obertes fins a les 20h del vespre.
3. OBLIGACIONS
· Un cop atorgades les llicències:
- El titular de la llicència està obligat al compliment de les ordres que pugui donar
el vigilant municipal i els organitzadors el dia de la fira.
- El titular de la llicència quedarà obligat al compliment del que disposi la
normativa vigent en matèria de treball, Seguretat Social i prevenció de riscos
laborals.
- El titular de la llicència haurà de donar compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
4. OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES
· La taxa a liquidar serà la que correspongui d’acord amb l’Ordenança Fiscal de
l’Ajuntament de Forallac reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions i rodatges cinematogràfics situats en terrenys d’ús
públic.

AVÍS
En cas d’incompliment dels requisits i obligacions establerts als apartats 2 i 3,
l’Ajuntament podrà deixar sense efecte la llicència concedida ordenant
immediatament al firaire el seu desmuntatge sense cap dret de reembors de la taxa
liquidada.
L’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les inspeccions oportunes i establir les
modificacions tant de la ubicació, com d’altres que aconselli l’interès públic.

ANNEX I
SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE LES HERBES DE PERATALLADA
DIUMENGE 28 D’ABRIL DE 2019

NOM I COGNOMS

DNI:

NOM FISCAL

NIF:

ADREÇA
CODI POSTAL
i POBLACIÓ
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
METRES DE LA PARADA
(amplada i fons)

Sol·licito participar a la Fira de les Herbes de Peratallada per la venda dels següents
productes:
o
o
o
o
Que adjunto la següent documentació a aquesta sol·licitud:
·
·
·

Declaració Responsable
Copia del carnet d’artesà o acreditació de que està en tràmit (si escau)
Fotografies dels productes i de la parada.

Nom i cognoms__________

______

_

Data:

Signatura:_

de

de 20__

___________________

* Un cop presentada la sol·licitud i en el cas de ser acceptats, rebreu la notificació d’atorgament de
llicència d’ocupació de via pública i liquidació de taxa.
D’acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades
facilitades seran incloses en el fitxer del registre de documents de l’Ajuntament de Forallac, així com poden ser
objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats pel seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Forallac.

ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE
En qualitat de representat legal de la parada declaro:
QUE TINC CONTRACTADA una assegurança de responsabilitat civil, per una cobertura mínima de
150.300 d’acord amb el que preveu l’apartat 4 de l’article 80 del DECRET 112/2010, de 31 d’agost,
per el qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. I que em faig
responsable de qualsevol dany que pugui ocasionar la meva parada, vehicle o producte a terceres
persones.
ESTAR DONAT D’ALTA del règim corresponent de la Seguretat Social així com dels treballadors de
la meva parada, en cas d’haver-n’hi i estar al corrent de les obligacions tributàries.
QUE ESTIC INSCRIT AL REGISTRE SANITARI del municipi on tinc la seu social i/o a l’IAE a
l’epígraf corresponent (només per als venedors de productes alimentaris).
QUE EM COMPROMETO a satisfer les obligacions relatives a la taxa per ocupació de la via pública
en els terminis establerts.
QUE ACCEPTO complir amb tota la normativa vigent relativa a la meva activitat.
QUE EM COMPROMETO a vendre exclusivament els articles pels quals tinc autorització.
QUE ACCEPTO complir amb tots els requisits que imposa la normativa.
QUE SÓN CERTES i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que em comprometo
a complir-les i que estic informat que l’administració podrà fer les comprovacions necessàries
relatives al compliment de les dades declarades
Signatura del titular o representant legal de l’empresa

(Nom i cognoms / DNI )
.................................................... , a ...... de... ...................de 20....

D’acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades
facilitades seran incloses en el fitxer del registre de documents de l’Ajuntament de Forallac, així com poden ser
objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats pel seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament de Forallac.

